Expositie'Creadieren'
bij
GalerieKunst2001
BADHOEYEDORP- In Galerie Kunst 2001 wordt van
uijdag I I oktober tot en met
zondag17 novemberde tengetoonstelling'Creadieren'
houden.In de tentoonstelling
worden schilderijen van Mika
Stam-vanVonderenen objecten in gemengdetechniek van
GeorgWittwer geëxposeerd,
die beidenhet'dier' als onderwerp hebbenen dat op geheel
eigen wijze volgenshun fantasieënuitgebeeldhebben.
De tentoonstellingwordt geopenddoor Eric Braal op zondag 13 olÍober om 16.00uur..
De vemissagezal m'uzlkaal
wordenomlijst door Reem
Groot op gitaar.

Mika Stam-vanvonderen
Al woeg in het leven van de
BrabantseMika Stam-van
Vonderenwas zlj zeer gedreven in het creërenvan dingen.
Dat uitte zich ook in de verschillendeopleidingendie zij
heeft genoten,zoals de modeen kledingopleiding in Nijmegen, de reclameen presentatietechniekenaande mts in
Boxtel, waar zij haarteken- en
schilderkwaliteitenverder ontplooide,en de opleidingdocent beeldendevorming in
Tilburg.
Het van oorsprongboere,ndochterzijn is de basisvan de
seriesnuitendie zij schildert.
Wat haarbijstaat zijn vooral
de vele snuitendie haar als
klein meisje op ooghoogtetegernoetkwamen,rimpelige,
ruwe, fluweelzachte,harige,

drogeen natte, warme en koude snuiten.
De'Snuitenserie',die Mika in
dezetentoonstellinglaat zien,
is in olieverfop doekopgezet
met paletrnesen verder uitgewerkt met kwast en penseel.
Zo probeertzij de verschillende structurenen huiduitdrukkingen opeenfotorealistische
manier neerte zetten.Het was
eenbewustekeuzeom alle
werken uit dezeseriete voorzien van..oendonkereachtergrond,waardoorhet onderwerp nog sterkernaarvoren
komt en niets het oog afleidt
van de snuit. Daardoorbenaderenhaar schilderijen haar
gevoelvan toen zij dat kleine
meiskewas,nog meer.

GeorgWittwer
GeorgWittwer (Koblenz
1959)specialiseerde
zich in
het beeldhouwenaan de
KunstakademieDiisseldorf en
vestigdezich als wij kunstenaar in Berebornin de Eifel.
Zijn liefde geldt de materialen, die ondankshun schoonhei4 in de huidige maatschappij nietmeeropgemerkt

Wi tt e Vee k l'l.d

worden.Wittwer trekt ze terug
in eennieuw gezichtsveld,
brenglze tot lwen en toont
ons met'gevondeí-verbonden'
eennieuwe weg van het waarnemen.Naastzijn humoristischedierenvoorstellingenuit
oudemetalen.beton of kunststof toont ook Wittwer zijn
bagbirds',die ondermeerop
in elkaar gedraaidehouten
zuilen staan.Het zijn malle
handtasvogels,die als pilaarheiligen op karikaturale en
humoristischewijze de wegwerpmaatschappijbeschrijven. De vogels - het verenkleed van modieuze
handtassen,kop en poten van
oudemetalen- is eeneollage
van materialendié'nieuw en
oud' same,nbrengt. Een veredeling van het themabrengt
Wittwer in de serie'Shadod.
Dezemetalenobjectenstellen
de schaduwenvan de'Bagbirds'voor.
Galerie Krmst 2001, Snelliustelelaan35, Badhoevedorp,
foon 020-6596693,buiten
openingstijden: 020-6 592,071.
Openingstijden: vrij dag,zaterdag en zondag13.00-17.00
uur.
-www.
galeriekunst2001.nl

